
VEZISTI IN ZVEZE OB 30-LETNICI REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

Zbornik je nastal na podlagi razmišljanj in pobud o tem, kaj slovenski javnosti in  
državi ponuditi ob trideseti obletnici osamosvojitve in osamosvojitvene vojne, pa še ni 
dovolj raziskano oziroma je bilo zakrito ali celo spregledano. Zamisel je nastala 22. 
junija 2019, ko so se na Kopah ob prazniku vezistov Slovenske vojske zbrali tudi 
nekdanji pripadniki enot za zveze, vojni veterani, radioamaterji, predstavniki častniške 
organizacije in druge strokovne javnosti s področja telekomunikacij in informatike. Leto 
zatem sta bila sprejeta odločitev in določen organizacijski odbor za pripravo zbornika. 

Še preden smo se lotili zbiranja prispevkov je bilo treba rešiti dilemo, od kdaj zajeti 
in zbirati gradivo ter ali si upamo in smemo pogledati nazaj, dlje od treh desetletij. 
Organizacijski odbor je sprejel odločitev, da je mejno leto pri opisovanju za milico leto 
1967, ko je bil sprejet prvi republiški zakon za to področje, za vojaško obrambo pa leto 
1968, ko je bila sprejeta odločitev o oblikovanju glavnega štaba za SLO. Tako se je 
krog sodelujočih zelo razširil, s tem pa tudi poslanstvo zbornika in iskanje prispevkov 
s področja upravnih in javnih zvez, ki so tekle v glavnem prek državnega podjetja, ki je 
skrbelo za pošto, telegrafijo in telefonijo (PTT), in javnega radia in televizije ter njunih 
zvez in oddajnikov. Kmalu se je pokazalo, da za uspeh v osamosvojitveni vojni 
sinergično delovanje teh državnih subjektov ni bilo dovolj, da je tu še, imenujmo ga 
»skriti bataljon« radioamaterjev z ljudmi in sredstvi vred.  

Priprava in izdaja zbornika sta rezultat dobrega sodelovanja treh veteranskih in 
domoljubnih organizacij: Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov s Slovensko vojsko ter 
Policijo, ki sta naslednici struktur obrambnih sil, ki so vojaško obranile samostojnost 
pred tridesetimi leti. K navedenim je kot sodelujoče pri nastajanju zbornika treba dodati 
še Zvezo radioamaterjev, Pošto in Telekom Slovenije ter javni RTV-servis, in seveda 
tudi številne posameznike, ki so pomagali pri zbiranju in preverjanju podatkov o 
izpostavljenih kadrih na področju zvez in telekomunikacij. 

92 prispevkov v zborniku je oblikovalo 51 avtorjev različnih generacij in struktur. K 
temu je treba dodati še recenzentski mnenji, tri prevode v angleški jezik, predstavitve 
avtorjev in izdajateljev zbornika s podporniki ter donatorji.  

Urejanje zbornika ni bilo preprosto. Ni šlo zgolj za zbiranje strokovnih prispevkov, 
pričevanj posameznikov in pridobivanje dokumentov ter drugega gradiva o napravah 
in sredstvih, temveč je bilo treba zagotoviti tudi poenotenje in uskladitev tehničnega in 
drugega specifičnega izrazja ter umestitev v strukturo zbornika, k temu pa dodati še 
izbrane fotografije in dokumente. Vse skupaj pa združiti v smiselno celoto, ki naj 
pritegne tudi bralce. Posebno zahtevno je bilo zbiranje podatkov o kadrovski zasedbi, 
saj so omejitve zaradi epidemije covid-19 velikokrat predstavljale nepremostljivo oviro 
za dostop do arhivskih dokumentov ali neposredno srečanje s poznavalci. Nekaj tega 
se je dalo nadomestiti z danes popularnim rudarjenjem in iskanjem po svetovnem 
spletu ter virtualnim komuniciranjem. 

Zbornik je razdeljen na devet vsebinskih delov oziroma poglavij. Prvi del 
sestavljajo popotnice zborniku z nagovori načelnika Generalštaba Slovenske vojske, 
predsednikov domoljubnih in veteranskih organizacij ter zapisom – vezistu v spomin. 

Drugi del z naslovom Zgovorna razvojna pot v 18 prispevkih prikazuje razvoj 
upravnih zvez, zvez milice in notranjih zadev ter zvez skozi razvojna obdobja 
Teritorialne obrambe, zaščito v prenosu informacij in rešitve pri kriptozaščiti, 
elektronskem  izvidništvu in protielektronskem delovanju ter vojaško elektronsko 
industrijo na Slovenskem do osamosvojitve. K temu je treba dodati še prispevke o 
kadrih, od republike do občine, in prispevka o usposabljanju in ocenjevanju bojne 



pripravljenosti na področju zvez. Posebno zanimiv je zapis o prvem nakupu radijske 
opreme Racal v tujini pred 50 leti. 

Tretji del zbornika je namenjen opisom prispevkov vezistov k osamosvajanju 
Slovenije. Takšen je tudi naslov tega poglavja, ki vsebuje 13 prispevkov, od zvez 
vrhovnega poveljnika oziroma predsednika Predsedstva Republike Slovenije, prek 
komunikacijskih povezav in komuniciranja v Republiški koordinaciji, do upravnih zvez, 
zvez milice in notranjih zadev ter zvez Teritorialne obrambe v prelomnem času 1990–
1991. Zanimiv je prispevek o spremljanju zvez JLA med pekrskimi dogodki in 
osamosvojitveno vojno. Splošnim opisom sledijo prispevki o zvezah in izkušnjah 
vezistov na ravni pokrajin, v območnih in občinskih štabih TO ter upravnih zvezah v 
občinah. Temu dodajamo spominska pričevanja in opise 12 avtorjev o njihovem 
videnju in doživljanju sodelovanja v navedenih strukturah, o prispevkih in posebnostih 
v osamosvojitveni vojni, vse do opisov začetkov usposabljanja vezistov nabornikov v 
TO Slovenije. Omeniti je treba še dva prispevka, prvega o podeljenih, drugega pa o 
nepodeljenih medaljah na področju zvez.  

Prispevek radioamaterjev Slovenije je naslov četrtega dela zbornika. Uvodnemu 
opisu stanja in rešitev sledi šest pričevanj o organiziranosti in vlogi radioamaterjev v 
obrambnem sistemu ter o njihovem delovanju med osamosvojitveno vojno. Iz tega 
lahko razberemo, zakaj je bil prispevek radioamaterjev v Sloveniji tako poseben.  

Peti del zbornika vsebuje 10 prispevkov, ki razkrivajo organizacijsko, strukturno in 
funkcionalno povezanost zvez in telekomunikacij posebnega pomena zunaj 
obrambnega, vojaškega in varnostnega področja, vendar z njim neločljivo povezanih. 
Podrobno sta predstavljena sistem PTT in njegov prispevek k osamosvajanju in v 
osamosvojitveni vojni. Temu sledijo pričevanja posameznikov iz PTT, pa tudi s 
področja oddajnih centrov RTV in o uporabi sredstev zvez železniškega gospodarstva. 

Šesti del zbornika je namenjen poosamosvojitvenemu obdobju in opisom 
organizacije, razvoja, usposabljanja in delovanja sistemov zvez in informatike 
Teritorialne obrambe/Slovenske vojske ter Policije in izzivom digitalizacije, kibernetske 
zaščite in kibernetske obrambe. Zelo zgovorni so prispevki o vojaški opremljenosti s 
sredstvi in o mednarodnem sodelovanju in vajah ter iz tega izvirajočih spremembah. 
Spominski del v tem poglavju sta prispevka o načelnikih zvez po osamosvojitvi in 
slovesnostih ter praznovanjih vezistov v vojski. V prihodnost usmerjeni pa so tisti 
prispevki, ki govorijo o izzivih digitalizacije, vizijah in kibernetski zaščiti ter varnosti.  

Prispevek k ohranjanju tehnične kulturne dediščine zvez in telekomunikacij je 
naslov sedmega poglavja zbornika. Ta prinaša katalog z informacijami in fotografijami 
ter opisi o sredstvih in sistemih zvez iz obdobij, ki jih opisujemo v prejšnjih delih 
zbornika. Poleg tega predstavljamo izbrane zbiratelje, vse »posebne navdušence« ter 
njihove zbirke oziroma zgodbe.  

V osmem delu so predstavljeni dokumenti in fotografije, ki niso bili vključeni v 
prejšnje prispevke. Dodani so seznami slik, shem in preglednic ter kratic. Tudi vsi 
avtorji prispevkov so predstavljeni v tem delu. Ta del vsebuje predstavitev slovenske 
osamosvojitve skozi sodobna operativna načrtovalna orodja in časovni pregled 
pomembnih dogodkov s področja zvez in informatike za obdobje od 1967 do 2021 ter   
povzetek zbornika, vse v slovenskem in angleškem jeziku.  

V devetem delu so predstavljeni izdajatelji zbornika, podporniki in donatorji.  
Vsem sodelujočim pri nastajanju zbornika in pripravi tiskanja dolgujem zahvalo.  
Namen zbornika je oblikovanje knjižnega spomenika sodelujočim ljudem in 

institucijam, da ne bo pozabljeno. Sporočilo o zvezah in vezistih pa, da nismo bili brez 
veze in ni šlo za brezvezne dosežke in prispevke k nastajanju slovenske države. 
 
Murska Sobota, marca 2021      dr. Alojz Šteiner, urednik 



O zborniku: dr. Uroš Svete 
Naj bo 30 let samostojne in neodvisne države, zadnje izkušnje iz pandemije ter 

objektivno spoznanje, da smo narod inovatorjev, improvizatorjev, predvsem pa 
izjemnih posameznikov, zadostna spodbuda, da ponovno najdemo mesto med 
najboljšimi, ki utirajo pot uravnoteženega tehničnega, tehnološkega in konceptualnega 
organizacijskega napredka. Zveze, vezisti, informatika in kibernetiki so brez dvoma 
temelj družbe 5.0, še posebno pa njenih varnostnih prizadevanj. Naj nam pogledi v 
preteklost, kot je ta zbornik, spodbudijo zamisli, kako se soočiti z aktualnimi izzivi. 
 
Novo mesto, 18. maja 2021 
 
 
O zborniku: drr. Rudi Čop 

V zborniku zbrana poročila so nastala na podlagi dokumentov in pričevanj o 
dogodkih, z začetkom nekaj desetletij pred osamosvojitveno vojno za Slovenijo in 
desetletje po njej. Obravnavajo razvoj teritorialne obrambe in milice na področju zvez. 
Zbornik je pomemben za zgodovinarje polpretekle zgodovine države Slovenije. 
Obravnava politične dogodke tistega časa pri nas in ustrezne organizacijske 
spremembe kot odziv nanje. Elektronsko vojskovanje, imenovano tudi kibernetsko 
vojno stanje, je oblika vojskovanja, ki je danes nenehno prisotna, zato je lahko zbornik 
temeljni učbenik s področja vojaških znanosti in političnih ved. 
 
Portorož, 9. maja 2021 


